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QUY CHE PHOI HQP CONG TAC 
GIU'A BANG U' CONG TY CO PHAN KINH DOANH 

THAN MIEN BAC- VINACOMIN VA BANG UY KilO! CAC C QUAN 
VA DOANH NGHIP T!NH NAM B!NH 

- Can cir Diu 1 Dãng Cong  san Vit Nam khoá XIII và các Quy djnh 
huOng dn cüa Trung hang, B ChInh trj v thi hành Diu lc Dáng, 

- Can cü Quyt djnh sé 197-QD/TW ngày 24/11/2008 cüa Ban BI thu 
Trung uong v ban hành quy ch phi hcp cong tác giüa Dâng ui Tp doàn kinh 
th, Tng cong ty nhà nrnc vOi cp u dja phucrng; 

- Can c1r Quy ch lam vic s 01-QC/DUK ngày 22/9/2020 cüa Ban 
Chap hành Dãng b Khôi Các Co quan và Doanh nghip tinh Nam Djnh; 

Dáng u' Cong ty C phAn Kinh doanh than Min Bc —Vinacomin và 
Dãng üy Khi các Co quan và Doanh nghip tinh Nam Djnh thng nht nhttng 
ni dung ciii th trong Quy ch pMi hcp cong tác cüa hai Dãng b nhu' sau: 

CHTfONG I 
QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1. Bôi tuQng và phm vi phôi hqp 

1. Dôi tu'png áp dyng: Tti Quy ch nay bao gm các chirc danh länh dto 
Cong ty Kinh doanh than Ha Narn Ninh là Giám dc, PhO giám dc, K toán 
truOng, BI thu, Phó BI thu hoc nhân sii tham gia Ban Chtp hành Dãng b Khi 
các Co quan và Doanh nghip tinh Nam Djnh. 

2. PIzzm vi p/ui /içip IIIn/i dio: Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh là 
don vj trirc thuc Cong ty C phn Kinh doanh than Min Bc-Vinacomin (gQi 
chung là don vj trirc thuc) cO th chirc dãng trirc thuc Dãng b Khi các Co 
quan và Doanh nghip tinh Nam Djnh. 

Biu 2. Nguyen tc phi hqp 

MOi quan h giüa Dáng üy Cong ty C phn Kinh doanh than Mien Bc-
Vinacomin (gQi tt là Dáng u' Cong ty) vâi Dâng üy Khé,i các Co quan và Doanh 
nghip tinh Nam Djnh (gçi tt là Dãng üy Khi) là mi quan h phi hçp lành 
dao cüa cap Uy cap trén co sâ theo chirc nãng, nhim v1i duçic quy djnh trong 
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Diu 1 Dãng và các van ban cüa Ban BI thu Trung uang, nhm phát buy süc 
mnh tng hçxp cüa các t6 chirc trong h thng chInh trj trên c so các nguyen tc 
th chirc, nghj quy&, chi thj cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuOc; lãnh dto xay dirng 
dcin vj trrc thuc Cong ty có t chirc dãng trrc thuOc  Dãng üy Khi phát trin 
nhanh và bn vftng. 

Biu 3. Phirong pháp phôi hçrp 

Phung pháp thôa thun, hccp tác trên co sO chirc näng, nhim viii duc quy 
djnh trong Diu 1 Dãng và các van ban cüa Ban Bi thu Trung uong và các 
nguyen tc t chirc, nghj quyt, chi thj cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nba nuOc. 

Biu 4. Mttc dIch 

Nh.m giU vüng và tang cuOng sir lânh dao,  chi do cüa Dãng và hiu 1irc 
quãn 1 cUa Cong ty dM vOi Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh có to chOc 
clang trirc thuc Dâng üy Kh6i. 

CHU'O'NG II 
NO! DUNG PHO! HP CONG TAC 

Diêu 5. Phi h9p trong lãnh dio thi'c hin nhim vii chuyên mon 

1. D6i vó'i Dáng uj Cong ty 

Trao di, thông tin vOi Dãng üy Khi v các nghj quyt, quyt djnh huOng 
chik 1uc phát trin, phuoTig huOng, nhim vi, k hoch san xut kinh doanh dài 
hn và hang näm, các dr an iOn cüa COng ty di vOi Cong ty Kinh doanh than Ha 
Nam Ninh có t chiLrc clang trirc thuc Dãng üy Khi. 

2. D6i vó'i Dãng üy Kh6i 

Trao di, thông tin vOi Dáng u' Cong ty v các chuong trInh hành thng 
thrc hin nghj quyt, chuo'ng trInh cong tác cüa Dãng üy Khi trong vic lãnh 
dao Dãng b Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh. Dng thOi lanh dao  Dang 
b phn du hoãn thành nhim viii chInh trj duc giao. 

Can cü' tInh hInh thirc t hoc khi có yêu c.u, Dáng üy Khi trao di vOi 
Dang üy Cong ty cüng phi hçp chi dao  Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh 
thrc hin. 

Diu 6. Phôi hçrp trong cOng tác giáo dtc chInh trj tir tithng 

- ThuOng xuyên trao di, thông tin vâ phi hçp trong vic giãi quyt v 
tInh hInh tu tuOng, dix lun xä hi phát sinh trong Dáng b Cong ty kinh doanh 
than Ha Nam Ninh. 

- Dãng u Cong ty và Dang Uy Khi ph6i hçp trong vic bi duO'ng 1 1un 
chInh trj, bi duO'ng clang viën mó'i cho clang viên dr bj, bi duOng nhn th(rc v 
Dãng cho qun chtng iiu t(i, bi duông nâng cao trmnh d chInh trj cho cãc dng 
chI üy vien Ban Chip hânh, BI thu Dãng üy COng ty Kinh doanh than Ha Nam 
Ninh. 4 
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Diu 7. Phi hqp trong cong tác t chfrc can b 

1. Dáng uj Cong ty 

- Trao di thông tin và hip y vi Dãng üy Khi v nhUng nOi  dung lien 
quan den bô nhiêm, luân chuyn, diêu dng, k9 1utt chuyên mOn di vOi các chiirc 
danh Giám dc, Phó giám dc, K toán trirO'ng Cong ty Kinh doanh than Ha Nam 
Ninh hoc chirc danh chuyên mon khác nhung cO tham gia Ban ChAp hành Dâng 
b Khôi. 

- Tham gia 9 kin vOi Dáng üy KMi v nhân sir d giâi thiu, tng Cu chiLrc 
danh BI thu Dãng ñy Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh. 

- Khi có quyt djnh b nhim, Juan chuyn, diu dng, k9 lust  can b chü 
ch& cüa Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh thI Dãng üy Cong ty Kinh 
doanh than Ha Nam Ninh báo cáo vOi Ban Thung v11 Dáng üy Khôi dê phôi hp 
chi dto v cOng tác Dãng. 

2. Dãng üy KI,6i 

- Trao di thng nhAt vi Dãng u9 Cong ty truâc khi sAp xp, cüng c& kin 
toàn mO hinh th chüc dáng và cAp u9 dãng Cong ty Kinh doanh than Ha Nam 
Ninh (Bi thu, Phó BI thu). 

- ThArn dinh va kt luan  tiêu chuAn chInh trj theo Quy djnh sO 126-
QD/TW ngày 28/02/20 18 cüa B ChInh trj "Quy djnh mt so van dê ye bão 
v chInh trj ni b Dâng" dôi vâi cOng tác can b thuc Dãng üy Cong ty Kinh 
doanh than Ha Narn Ninh. 

- Th?c hin dánh giá chAt hrcing th chiirc dâng và dáng viên theo quy djnh 
cüa Trung uong. Khi cO vAn d c.n thi& Dãng üy KhM trao di vâi Dãng u9 
COng ty v thirc hin nhim v1i chuyên mOn cüa can b (BI thix, Giám dc Cong 
ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh hoc tham gia Ban ChAp hành Dãng b Khi) 
trixOc khi dánh giá. 

Diu 8. Phôi hQ'p trong cOng tác kiêm tra, giám sat 

Phi hp trong vic giâi quy& dGn thu, khiu nai,  th cáo v vic thirc hin 
nhim vii chuyên mon di vâi can b (BI thu, Giám dc Cong ty Kinh doanh than 
Ha Nam Ninh hoc tham gia Ban ChAp hanh Dáng b Khi). 

- Dãng u9 Cong ty kjp thi thông báo Dáng üy Khi ye nhüng truOg hp 
can b (BI thu, Giám dc Cong ty Kinh doanh than H Nam Ninh hoc tham gia 
Ban Chap hành Dáng b Khi) bj k9 lut chuyen mOn, doàn th d Dãng üy Khi 
xem xét xu 19 k9 1ut ye Dãng (nu co). 
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- Dãng üy Khi thông báo Dãng u Cong ty v nhüng tru?ng hcip can b (BI 
thu, Giám doe Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh hoc tham gia Ban Chip 
hành Dãng b Khi) bj k 1ut ye Dâng d Cong ty xem xét xü 1 k 1ut ye 
chuyên môn, doàn th (nu co). 

- Khi cn thi&, hai ben phi hcip thrc hin các cuc kim tra, giãm sat theo 
chuyên d. 

Diu 9. Cong tác lãnh dto các doàn the qun chting 

Phi hcrp trong vic lãnh do các t chirc co s dãng lãnh dao,  chi  dao xay 
dirng các th chirc doàn th qun chüng a co sa vüng mnh. 

Biêu 10. Cong tác xây ding t chfrc co s& dãng trong sch vüng minh 

- Phi hçp lãnh dao  Dãng Uy Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh quán 
trit và thirc hin t& Diu 1 Dâng, các chi thj, nghj quyêt cüa Dâng, pháp 1u.t 
cUa Nhà nuOc và các quyt djnh cüa ChInh phü; lam tht cOng tác chinh trj tu 
tumg, phát huy dan chü, thi dua hoàn thành nhim viii chInh trj và xây dirng t 
chirc co sâ dáng trong sach  vüng  manh. 

- Phi hçip lãnh dao  chun bj và th chirc thành cOng Di hi Dãng b Cong 
ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh. 

Diêu 11. Chê d thông tin và hInh thfrc phôi hqp cong tác 

* hdphihQp. 

- Các cue h9p so kt qu, 6 tháng, 9 tháng và tng kt näm cüa Cong ty, 
Cong ty mai BI thu Dãng üy Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh d nghe 
Cong ty dánh giá tinh hInh thirc hin nhim vii chInh trj trong thai gian qua; ph 
bin ehü truong, nhim vi1 cong tác lan eüa Cong ty trong thai gian tip theo d 
BI thu quán trit và chi do thirc hin tai  don vj mInh. Dng thai nghe phân ánh 
tInh hInh tu tuo'ng cüa can b, dáng viên, cong tác xay dirng dãng cüa don vj. 

- Mi näm mt lAn (hoc khi cAn thi&), Dãng u' Cong ty chü trI hQp BI thu 
Dãng üy Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh d kim diem rut kinh nghirn 
trong phOi hcrp lãnh dao.  Dãng u COng ty mai Dãng Uy Khi cüng tham dr. 

* Hinh thi'ec trao di: Nhng vAn d lan, quan tr9ng (v cong tác th chirc, 
can b) ma can tháo 1un trong tp the cAp u' cüa hai Dãng b thI Dang u Cong 
ty và Dãng üy Khi thOa thun bAng van ban. Nhüng vAn d khác, thuO'ng tnrc 
cap u' cüa hai Dáng b tnrc tip trao di. Các ban xây dirng dãng cüa hai Dãng 
b quan h trirc tiep yà phOi hcp vOi nhau trong thrc hin nghip viii theo quy 
djnh cüa Ban BI thu Trung uong, thrc hin nhim vi cüa cap u' giao. 

- Khi có các yeu cAu cüa các co quan Trung uolig; Dãng u' Cong ty ya 
Dãng Uy KhOi phOi hçp t chuc va chi do Dãng Uy Cong ty Kinh doanh than H 
Nam Ninh kiêm tra, báo cáo theo quy djnh. 

- Dãng Uy Khi mai dai dien Dang Uy Cong ty c phAn Kinh doanh than 
Mien Bäc-Vinacomin d? các hi nghj tng kit, so' kt, hi nghj chuyên d có lien 
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quan dn Cong ty Kinh doanh than Ha Nam Ninh (thông qua cp üy Cong ty 
Kinh doanh than I-là Nam Ninh). 

- Các báo cáo s kt, tang kt va mt s báo cáo chuyên d có lien quan hai 
ben trao di d ntm thông tin và phi hcp hoit dng (thông qua Dáng üy Cong ty 
Kinh doanh than Ha Nam Ninh) d nm thông tin và phôi h9'p ho?t dng. 

CHU'ONG III 
DIEU KHOAN THI HANH 

Biu 12. Quy ch nay thrçc thirc hin di vâi Dãng b Cong ty Kinh 
doanh than Ha Narn Ninh trirc thuc Dâng b Khi các Cci quan và Doanh nghip 
tinh Nam Djnh và có hiu lirc k tr ngày k ban hành. Trong qua trInh thrc hin 
nu có vn d vung mc hoc phát sinh, Dáng u Cong ty và Dãng üy KMi 
cUng thng nht sira di, b sung cho phü hc'p./. 

Nai nhân:  
- Bang u' TKV, 
- Tinh u Narn Djnh, 
- Bang u' Khôi, 
- Bang u' Cong ty CPKD than MB, 
- Bang u' Cong ty KD than Ha Nam Ninh, 
- Luu. 

(D báo cáo) 
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